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ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE W PRZEDMIOCIE INWESTYCJI:
Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry i Wisły
Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

Sweco Consulting Sp. z o.o. działając w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na
rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i
Wisły, w związku z rozpoczęciem działań mających na celu przygotowanie realizacji
Zadania pod nazwą:
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.
„Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”
Głównym celem inwestycji jest ograniczenie możliwości powstawania zatorów lodowych oraz
umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania jako najskuteczniejszego narzędzia do
minimalizowania zagrożeń powodzi zatorowych.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez remont i modernizację istniejącej zabudowy
regulacyjnej, likwidację miejsc zatorogennych, umożliwienie odprowadzania lodu z rzeki Odry
do Morza Bałtyckiego.
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Działania te pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie pochodu lodu w dół rzeki, usunięcie
barier dla pracy lodołamaczy i tym samym zmniejszenie zagrożenia powodziowego na
terenach przyległych.
W ramach planowanej modernizacji projektuje się roboty związane z:
 rozbiórką i przebudową istniejących ostróg oraz budową nowych,
 rozbiórką i przebudową istniejących tam podłużnych oraz budową nowych,
 rozbiórką i przebudową istniejących opasek brzegowych oraz umocnień
brzegów i budową nowych,
 ponadto przewiduje się prowadzenie prac bagrowniczych na wybranych
odcinkach rzeki.
W związku z realizacją zadania informujemy, iż sporządzone zostały projekty
budowlane przedstawiające szczegółowe plany opisanej inwestycji. Zapraszamy osoby
zainteresowane na dzień 5 grudnia 2019 r. godzina 17:30 na spotkanie dotyczące
przedstawienia szczegółów inwestycji – Zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze
granicznej. Informujemy, że spotkanie odbędzie się w Starym Kostrzynku w świetlicy
wiejskiej.
Spotkanie odbędzie się przy udziale ekspertów Sweco Consulting Sp. z o.o. przygotowujących
dokumentację projektową.

Z wyrazami szacunku
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